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Nr.1727/29.03.2019
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind modificarea si completarea HCL Ulmeni nr. 51/08.12.2016, privind apobarea
organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunai
Ulmeni,cu modificarile si completarile ulterioare,
în completarea Notei inregistrate cu nr.1506/19.03.2019
Potrivit prevederilor art 36 alin.(3) lit.b) din legea nr. 215/2001-legea administrartiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste expres " consiliul
local, aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea , organizarea si statul de
functii ale aparatului de specialitate al primarului...".

In conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) lit.a) din legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile cuprinse
in art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitatilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit art. VI din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale precum si stabilirea unor masuri financiare , numarul maxim de
posturi al aparatului de specialitate al primarului UAT-comuna Ulmeni, judetul Calarasi este de
32 de posturi, din care 30 potrivit punctului 1 din anexa la OUG nr. 63/2010 , 0.posturi potrivit
punctului 4 din anexa la OUG nr. 63/2010 si 0 post potrivit punctului 5 din anexa la OUG nr.
63/2010 cu modificarile la zi.
Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate va facem cunoscut
urmatoarele in ceea ce priveste modificarile intervenite la nivelul organigramei si ale Statului
de functii
1. Se desfiinteaza Compartimentul auditor , deoarece Consiliul Local Ulmeni, prin
Hotararea nr.24/24.07.2018, a aprobat incheierea unui acord de cooperare cu Filiala
Judeteana Calarasi a Asociatiei Comunelor din Romania, in vederea exercitarii
functiei de audit intern..
In acest sens, se desfiinteaza functia publica vacanta de auditor, clasa I,
grad profesional principal , din cadrul Compartimentului auditor;
2. Compartimentul Contabilitate se comasează cu Compartimentul Financiar Contabil
si se redenumeste Compartimentul Contabilitate, taxe si impozite ,
Se infiinteaza functia publica vacanta de inspector , clasa I, grad profesional superior
in cadrul Compartimentului contabilitate , taxe si impozite;

Functia publica infiintata are prerogative de putere publica conform art. 2 alin.(3) din
Legea nr. 188/1999 lege privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. Se redenumeste Compartimentul Asistenta Sociala , in Compartiment Asistenta
Sociala si Autoritate Tutelara,
4. Se redenumeste Compartimentul Achizitii publice , Registratura , Transport
local, public local , in Compartiment Achizitii Publice, Registratura, Transport
local ,
5. In toate situatiile ,atributiile aferente functiilor publice nu se modifica cu
mai mult de 50%, conform prevederilor art.100 alin. (1), lit. (c) din Legea
nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor publici, rerepublicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
6.

Întrucat la nivelul institutiei nu exista

un compartiment specializat, atributiile

privind Resursele umane sunt indeplinite de secretarul comunei conform art. 24 din
Legea nr. 188/1999 lege privind Statutul functionarilor publici, rerepublicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
7. Copie adresa Institutiei Prefectului-Judetul Calarasi nr.3456/10.05.2018. inregistrata
la institutia noastra la nr. 2365/25.05.2018 privind stabilrea numarului maxim de
posturi al aparatului de specialitate al primarului UAT-comuna Ulmeni, judetul
Calarasi.
Deoarece organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ulmeni suporta modificari, cu respect, va rugam a ne da avizul privind incadrarea in
prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata, astfel:
Total posturi : 32 din care 29 posturi ocupate si 3 posturi vacante;
-2 functii de demnitate publica;
-1 functie publica de conducere din care 1 ocupata;
-10 functii publice de executie din care 8 ocupate;
-19 functii contractuale de executie din care 18 ocupate si 1 vacantă.
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